Sähkötöiden johtajan päivä
Tuotenumero: 421111
570,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
395,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Sähkötöiden johtajan päivällä käsitellään erityisesti sähkötöiden johtajan
tehtävän hoitamiseen liittyviä ajankohtaisia sähköasennusten
turvallisuuteen, turvallisiin työskentelytapoihin ja ajankohtaisiin
säädösmuutoksiin liittyviä asioita.

Hyödyt
Kurssin tavoitteena on auttaa sähkötöiden johtajia ylläpitämään ja kehittämään ammattitaitoaan sähkötöiden johtajan
tehtävien hoidoissa.

Sisältö
8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.45 TUKESin puheenvuoro
- ajankohtaisia viranomaisterveisiä sähkötöiden johtajille
Timo Iholin, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
9.30 Kysymyksiä ja vastauksia SFS 6000 soveltamisesta
Esa Tiainen, Sähköinfo Oy
10.15 tauko
10.30 Jakokeskusten olennaiset sähkö- ja sähkötyöturvallisuusvaatimukset
- olennaiset vaatimukset jakokeskuksille
- jakokeskusten kokoaminen
- jakokeskusten muutos- ja laajennustyöt
Harri Tamminen ja Sami Hakonen SGS Fimko Oy
11.15 Sähköasennusstandardien tulkintakysymyksiä
Veli-Pekka Vitikka, Henkilö- ja yritysarviointi SETI Oy
12:00 Lounas
13.00 Sähkötöiden johtajan rooli sähköturvallisuuden ja sähkötyöturvallisuuden varmistamisessa
Paneelikeskustelu, osallistujat.
Timo Engblom, Sähkö Oy Turku

Timo Iholin, TUKES
Reijo Lintula, RTL-Palvelut Oy
Keijo Kuvaja, Sitowise Oy
Paneelikeskustelun vetäjä, Esa Tiainen, Sähköinfo Oy
13:45 Koulutussopimus sähköurakointiyrityksessä
- mikä on sähköurakointiyrityksen rooli ja tehtävä
Henrik Rousku, Sähköinfo Oy
14.15 Iltapäiväkahvi
14.45 Hajautetun energiatuotannon ekosysteemi ja PV
Miko Huomo, GEF Finland Oy
15.30 Valtuutetun tarkastajan terveiset
- havaintoja varmennustarkastuksissa
- uusintatarkastuksen aiheet
- mihin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota?
Reijo Lintula, RTL-Palvelut Oy
16:00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

Hinta
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia jäseniä, jäsenjärjestöjen
jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Lisätietoja
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit
ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Esa Tiaiselta, esa.tiainen@sahkoinfo.fi

PERUUTUS
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään 4 työpäivää ennen kurssipäivää.
Muussa tapauksessa laskutamme 100 % kurssin hinnasta.

Kenelle
Sähkötöiden johtajan päivä on tarkoitettu erityisesti sähkötöiden johtajille ja sähkötöiden johtajiksi aikoville henkilöille.

Palaute
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden keskiarvolla 3,13 (asteikko 1-4) ja 100% vastanneista arvioi saaneensa uutta tietoa
kurssilta. 05/2017

Kurssipalautteita:
"Erittäin hyviä luentoja. Viranomaistahot erittäin hyvä lisä" 5/2017
”Tilaisuus oli paras moneen vuoteen, paikanvaihto teki terää. Paljon hyviä aiheita" 06/2016
"Monipuolinen kurssi"06/2016
Kiinnostavinta oli uudet säädökset ja niiden aikataulut” 05-2014
”Monta kiinnostavaa luentoa: 6002 uudistukset, taajuusmuuntajat, aurinkopaneelit ja kaapelit ja paloturvallisuus” 05-2014

”Oli tarpeen kerrata STJn vastuut” 05-2014
”Pientuotantoluento oli hyvä, tietoa ja taitoa takana!” 05-2014
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

